
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/9                   

* للحصول على جميع أوراق الصف التاسع في مادة رياضة مدرسية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/9sports                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع في مادة رياضة مدرسية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/9sports2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف التاسع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade9                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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الصف الثالث االعداديالصف الثالث االعداديالصف الثالث االعداديالصف الثالث االعدادي
كرة الطائرةكرة الطائرة

الصد الفرديالصد الفرديالصد الفرديالصد الفردي

الصف الثالث االعداديالصف الثالث االعداديالصف الثالث االعداديالصف الثالث االعدادي
  كرة الطائرةكرة الطائرة

الصد الفرديالصد الفرديالصد الفرديالصد الفردي



  ملعبملعب  داخلداخل  مفرودةمفرودة  وأالصابعوأالصابع  مقعرتانمقعرتان  اليداناليدان  وتكونوتكون  الشبكةالشبكة  فوقفوق

..المناسبالمناسب  المكانالمكان  فيفي  والهبوطوالهبوط ..المناسبالمناسب  المكانالمكان  فيفي  والهبوطوالهبوط

..اليقظةاليقظة
..بإعدادهابإعدادها

  ::الفنيةالفنية  النقاطالنقاط
  
..منهامنها  وقريباً وقريباً   الشبكةالشبكة  بمواجهةبمواجهة  الصدالصد  عمليةعملية  تتمتتم•• ..منهامنها  وقريباً وقريباً   الشبكةالشبكة  بمواجهةبمواجهة  الصدالصد  عمليةعملية  تتمتتم••
..ومتباعدتانومتباعدتان  متوازيتانمتوازيتان  والقدمانوالقدمان  مثنيتانمثنيتان  الركبتانالركبتان••
..الصدرالصدر  بارتفاعبارتفاع  واليدانواليدان  مثنيتانمثنيتان  الذراعانالذراعان••
فوقفوق  اليداناليدان  تصلتصل  حتىحتى  ٔالعلىٔالعلى  الذراعينالذراعين  مدمد  معمع  ٔالعلىٔالعلى  الوثبالوثب••

..بينهمابينهما  بالمروربالمرور  للكرةللكرة  يسمحانيسمحان  والوال  المنافسالمنافس
والهبوطوالهبوط  معاً معاً   بالرجلينبالرجلين  لالرتقاءلالرتقاء  السليمالسليم  التوقيتالتوقيت  علىعلى  التركيزالتركيز•• والهبوطوالهبوط  معاً معاً   بالرجلينبالرجلين  لالرتقاءلالرتقاء  السليمالسليم  التوقيتالتوقيت  علىعلى  التركيزالتركيز••
..الهبوطالهبوط  بعدبعد  مباشرةمباشرة  االتزاناالتزان  استعادةاستعادة  علىعلى  التركيزالتركيز  ضرورةضرورة••
اليقظةاليقظة  المالحظةالمالحظة  طريقطريق  عنعن  االستعداداالستعداد  وضعوضع  فيفي  الطالبالطالب  يقفيقف••
بإعدادهابإعدادها  المنافسالمنافس  الفريقالفريق  منمن  طالبطالب  يقوميقوم  التيالتي  الكرةالكرة  مراقبةمراقبة••



..المكانالمكانمهارة الصد بالوثب لٔالعلى على حائط ٔاو في مهارة الصد بالوثب لٔالعلى على حائط ٔاو في  ..المكانالمكانمهارة الصد بالوثب لٔالعلى على حائط ٔاو في مهارة الصد بالوثب لٔالعلى على حائط ٔاو في 

..الذراعين للخلف والكـفيين الذراعين للخلف والكـفيين 

  ))التدريباتالتدريبات((  ::التعليميةالتعليمية  الخطواتالخطوات
  

مهارة الصد بالوثب لٔالعلى على حائط ٔاو في مهارة الصد بالوثب لٔالعلى على حائط ٔاو في يتدرب الطالب على يتدرب الطالب على مهارة الصد بالوثب لٔالعلى على حائط ٔاو في مهارة الصد بالوثب لٔالعلى على حائط ٔاو في يتدرب الطالب على يتدرب الطالب على ••

الذراعين للخلف والكـفيين الذراعين للخلف والكـفيين الحائط مع مرجحة الحائط مع مرجحة عمل حائط الصد على عمل حائط الصد على ••
  



  ::تعليميتعليمي  فيديوفيديو



  ..الشبكةالشبكة  فوقفوق  اليداناليدان

      ))  الحجلالحجل    ،،  المشيالمشي  ،،  االرتقاءاالرتقاء((  ..المناسبالمناسب  المكانالمكان

√

√

      ))  الحجلالحجل    ،،  المشيالمشي  ،،  االرتقاءاالرتقاء((  ..المناسبالمناسب  المكانالمكان
  ))المشيالمشي  ،،  االتزاناالتزان  ،،  الوقوفالوقوف((

  ::الذاتيالذاتي  التقييمالتقييم
  ::التاليةالتالية  العباراتالعبارات  ٔامامٔامام  ××    ٔاؤاو    √√عالمةعالمة  ضعضع  ..11

  ..  منهامنها  وقريباوقريبا  الشبكةالشبكة  بمواجهةبمواجهة  الصدالصد  عمليةعملية  تتمتتم  ::أ أ 

اليداناليدان  تصلتصل  حتىحتى  ٔالعلىٔالعلى  الذراعينالذراعين  مدمد  معمع  ٔالعلىٔالعلى  الوثبالوثب::بب
  ::  الفراغالفراغ  وامالٔ وامالٔ   المناسبةالمناسبة  الكلمةالكلمة  اختراختر  ..  22
المكانالمكان  فيفي  والهبوطوالهبوط  معامعا  بالرجلينبالرجلين  ..............................  وو  الوثبالوثب  ::أ أ  االرتقاءاالرتقاء المكانالمكان  فيفي  والهبوطوالهبوط  معامعا  بالرجلينبالرجلين  ..............................  وو  الوثبالوثب  ::أ أ 

((        ..الهبوطالهبوط  بعدبعد  مباشرةمباشرة  ......................  استعادةاستعادة  علىعلى  التركيزالتركيز::بب
  

االتزاناالتزان



انتھى الدرسانتھى الدرس


